
VERORDENINGEN 

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2382 VAN DE COMMISSIE 

van 14 december 2017 

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, 
templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor 
financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (1), en met name artikel 34, 
lid 9, en artikel 35, lid 12, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het is passend te voorzien in gemeenschappelijke standaardformulieren, procedures en templates voor de 
indiening van de vereiste informatie wanneer beleggingsondernemingen, marktexploitanten en, wanneer Richtlijn 
2014/65/EU daarin voorziet, kredietinstellingen in het kader van het vrij verrichten van diensten of van het recht 
van vestiging beleggingsdiensten wensen te verlenen en activiteiten wensen te verrichten in een andere lidstaat. 

(2)  Gelet op artikel 34, lid 1, en artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU dienen de bepalingen van deze 
verordening ook van toepassing te zijn op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad (2) vergunning is verleend, en die van verbonden agenten gebruikmaken om 
in het kader van het vrij verlenen van beleggingsdiensten of van het recht van vestiging beleggingsdiensten te 
verlenen. 

(3)  Om het vrij verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten in alle lidstaten te vergemakkelijken en de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen hun respectieve taken en verantwoordelijkheden efficiënter uit te oefenen, is het van 
belang dat standaardformulieren met betrekking tot de taal en de communicatiemiddelen voor paspoortkennisge
vingen worden vastgesteld die kunnen worden gebruikt door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en, in 
voorkomend geval, kredietinstellingen, alsook door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en 
van ontvangst. 

(4)  Een beoordeling van de juistheid en de volledigheid van de ingediende kennisgeving door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst is nodig voor het waarborgen van de kwaliteit van i) de door de beleggingsonder
neming, de marktexploitant of, in voorkomend geval, de kredietinstelling aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst verstrekte informatie, en ii) de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst verstrekte informatie. 

(5)  Met het oog op duidelijkheid bij de vaststelling en de mededeling van ontbrekende of onjuiste elementen, en om 
de behandeling van deze problemen en het verstrekken van de volledige en juiste informatie te bevorderen, dient 
te worden voorzien in bepalingen op grond waarvan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een 
onvolledig of onjuist bevonden kennisgeving moet melden. 

(6)  De ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of een paspoortkennisgeving voor een 
verbonden agent dient te worden bevestigd teneinde duidelijkheid te verschaffen over de datum van ontvangst 
van de betrokken kennisgeving en de precieze datum waarop de beleggingsonderneming in de lidstaat van 
ontvangst het bijkantoor mag oprichten of gebruik mag maken van een verbonden agent. 
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(1) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349. 
(2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen 

en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). 



(7) Met het oog op samenhang moeten beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een multilaterale handels
faciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit exploiteren, gebruikmaken van specifieke formulieren wanneer zij 
op het grondgebied van een andere lidstaat passende voorzieningen willen treffen om de toegang tot die systemen 
en de handel daarop voor in die lidstaat gevestigde gebruikers, leden of deelnemers op afstand te vergemakke
lijken, zodat zowel de door de beleggingsonderneming of de marktexploitant aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst verstrekte informatie als de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst verstrekte informatie toereikend is. 

(8)  Omwille van de consistentie en om de vlotte werking van de financiële markten te verzekeren, is het noodzakelijk 
dat de in deze verordening vastgestelde bepalingen en de gerelateerde nationale bepalingen tot omzetting van 
Richtlijn 2014/65/EU vanaf dezelfde datum van toepassing zijn. 

(9)  Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit 
voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend. 

(10)  Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (1) heeft 
ESMA open publieksraadplegingen over dergelijke ontwerpen van technische uitvoeringsnormen gehouden, de 
mogelijke daaraan verbonden kosten en voordelen geanalyseerd en de bij artikel 37 van genoemde verordening 
opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Toepassingsgebied 

1. Deze verordening is van toepassing op beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) exploiteren. 

2. Deze verordening is ook van toepassing op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 
vergunning is verleend, en die een of meer beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten overeen
komstig Richtlijn 2014/65/EU en gebruik willen maken van verbonden agenten in het kader van een van de volgende 
rechten: 

a)  het vrij verlenen of verrichten van beleggingsdiensten of -activiteiten overeenkomstig artikel 34, lid 5, van Richtlijn 
2014/65/EU; 

b)  het recht van vestiging overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU. 

Artikel 2 

Algemene vereisten 

1. Kennisgevingen of mededelingen uit hoofde van deze verordening worden opgesteld in een officiële taal van de 
Unie die door zowel de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst wordt aanvaard. 

Ze worden toegezonden op papier of, wanneer de betrokken bevoegde autoriteit dit aanvaardt, langs elektronische weg. 

2. De bevoegde autoriteiten maken de informatie over de aanvaarde taal/talen en de wijze van indiening, inclusief de 
contactgegevens voor paspoortkennisgevingen, openbaar. 

Artikel 3 

Indiening van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten 

1. Beleggingsondernemingen dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een paspoortkennisgeving 
voor beleggingsdiensten en -activiteiten in overeenkomstig artikel 34, lid 2 of 5, van Richtlijn 2014/65/EU, aan de hand 
van het formulier in bijlage I. 
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(1) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 
van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84). 



2. Beleggingsondernemingen dienen voor elke lidstaat waarin zij voornemens zijn activiteiten uit te oefenen, een 
afzonderlijke paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig lid 1 in bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst. 

3. Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen die beleggingsdiensten of 
-activiteiten willen verlenen of verrichten via een in de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent, dienen een 
paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, 
waarbij zij alleen de delen van het formulier in bijlage I invullen die relevant zijn voor de verbonden agent. 

Artikel 4 

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor beleggings
diensten en -activiteiten 

1. Bij ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig artikel 3 
beoordeelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte 
informatie. 

2. Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld 
in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie 
onvolledig of onjuist werd bevonden. 

3. De in artikel 34, lid 3, en artikel 34, lid 5, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van een 
maand gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten die informatie 
bevat die volledig en juist werd bevonden. 

Artikel 5 

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst 
binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3 op de hoogte van die kennisgeving, 
aan de hand van het formulier in bijlage II, samen met een kopie van de kennisgeving. 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, 
onder a), bedoelde kredietinstelling onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum 
daarvan. 

Artikel 6 

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggings
diensten en -activiteiten 

1. Beleggingsondernemingen en in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen stellen de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst in kennis van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en 
-activiteiten, aan de hand van het formulier in bijlage I. 

2. Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig het eerste lid vult de beleggingsonderneming of de in artikel 1, 
lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling alleen de delen van het formulier in bijlage I in die relevant zijn voor de 
wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten. 

3. Met het oog op de kennisgeving van wijzigingen betreffende de verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, 
nevendiensten of financiële instrumenten stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde 
kredietinstelling een lijst op van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die zij op 
het tijdstip van de kennisgeving verstrekt, of die zij in de toekomst voornemens is te verstrekken. 
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Artikel 7 

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot 
beleggingsdiensten en -activiteiten 

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 6 stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de 
hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving overeenkomstig artikel 6. 

2. Ingeval de vergunning van een beleggingsonderneming of kredietinstelling wordt ingetrokken of geannuleerd, stelt 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst daarvan in 
kennis, aan de hand van het formulier in bijlage III. 

Artikel 8 

Indiening van een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF 
of een OTF te vergemakkelijken 

Beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een MTF of een OTF exploiteren en die op het grondgebied van een 
andere lidstaat van ontvangst passende voorzieningen willen treffen om de toegang tot die systemen en de handel 
daarop voor in die lidstaat gevestigde gebruikers, leden of deelnemers op afstand te vergemakkelijken, stellen de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de contactgegevens van de lidstaat van ontvangst waarin 
zij dergelijke regelingen willen treffen, aan de hand van het formulier in bijlage IV. 

Artikel 9 

Mededeling betreffende een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot 
een MTF of een OTF te vergemakkelijken 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst 
binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 8 op de hoogte van die kennisgeving, 
aan de hand van het formulier in bijlage V, samen met een kopie van de kennisgeving. 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een 
MTF of een OTF exploiteert, onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan. 

Artikel 10 

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het 
treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken 

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de 
toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken, stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF 
of een OTF exploiteert, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst hiervan in kennis, aan de hand van het 
formulier in bijlage IV. 

2. Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig lid 1 vult de beleggingsonderneming of de marktexploitant die 
een MTF of een OTF exploiteert, alleen de delen van het formulier in bijlage IV in die relevant zijn voor de wijzigingen 
van de gegevens in de kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te 
vergemakkelijken. 

Artikel 11 

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving 
inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken 

Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 10, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de 
hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving. 
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Artikel 12 

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor 

Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat, verstrekken de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste 
informatie, aan de hand van het formulier in bijlage VI. 

Artikel 13 

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent 

1. Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen die gebruik willen maken van 
een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent, verstrekken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst 
de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste informatie, aan de hand van het formulier in 
bijlage VII. 

2. Wanneer beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen gebruik willen 
maken van meer dan één verbonden agent in een andere lidstaat, vullen zij voor elke verbonden agent waarvan zij 
gebruik willen maken, een afzonderlijke kennisgeving in. 

3. Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen dat gebruik wil maken van verbonden agenten, dienen 
bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst voor elke verbonden agent een afzonderlijke paspoortkennis
geving voor een verbonden agent in, aan de hand van het formulier in bijlage VII. 

Artikel 14 

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor 
of van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent 

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 12 of 13 beoordeelt de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. 

2. Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld 
in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie 
onvolledig of onjuist is bevonden. 

3. De in artikel 35, lid 3, en artikel 35, lid 7, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van drie 
maanden gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of van een paspoortkennisgeving 
voor een verbonden agent die volledig en juist bevonden informatie bevat. 

Artikel 15 

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst 
binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor overeenkomstig artikel 12 op 
de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage VIII, samen met een kopie van de 
kennisgeving. 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming onverwijld in kennis van de in 
lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan. 

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming. 

Artikel 16 

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst 
binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent overeenkomstig 
artikel 13 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage IX, samen met een kopie van de 
kennisgeving. 

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de kredietinstelling 
onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, alsook van de datum daarvan. 
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3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), 
bedoelde kredietinstelling. 

4. De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij is ingeschreven 
in het openbaar register van de lidstaat waarin hij is gevestigd, overeenkomstig artikel 29, lid 3, van Richtlijn 
2014/65/EU. 

5. De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij de mededeling 
van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst heeft ontvangen. 

6. Wanneer geen dergelijke mededeling plaatsvindt, kan de verbonden agent twee maanden na de in lid 2 bedoelde 
datum van de mededeling door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst beginnen met de voorgenomen 
beleggingsdiensten en -activiteiten. 

Artikel 17 

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor 

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor dient de 
beleggingsonderneming bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een kennisgeving in aan de hand van het 
formulier in bijlage VI. 

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VI in die relevant zijn 
voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een bijkantoor. 

2. Wanneer beleggingsondernemingen of kredietinstellingen wijzigingen willen aanbrengen in de via verbonden 
agenten verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten, delen zij, aan de hand van 
het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële 
instrumenten die zij op het tijdstip van die kennisgeving via verbonden agenten verstrekken, of die zij in de toekomst 
voornemens zijn via verbonden agenten te verstrekken. 

3. Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor in verband met de beëindiging van 
de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor worden meegedeeld aan de hand van het formulier in bijlage X. 

Artikel 18 

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent 

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent stelt de 
beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst hiervan in kennis aan de hand van het formulier in bijlage VII. 

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VII in die relevant zijn 
voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent. 

2. Wanneer de beleggingsonderneming voornemens is wijzigingen aan te brengen in de beleggingsdiensten, 
-activiteiten of financiële instrumenten waarop de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent betrekking heeft, 
deelt zij, aan de hand van het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële 
instrumenten die zij op het tijdstip van de kennisgeving via de verbonden agent verstrekt, of die zij in de toekomst 
voornemens is te verstrekken. 

3. Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent in verband met de 
beëindiging van de gebruikmaking van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent worden meegedeeld aan de 
hand van het formulier in bijlage X. 
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Artikel 19 

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor 

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan 
de hand van het formulier in bijlage XI, samen met een kopie van de kennisgeving. 

2. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan 
de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving. 

Artikel 20 

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden 
agent 

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan 
de hand van het formulier in bijlage XII, samen met een kopie van de kennisgeving. 

2. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan 
de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving. 

Artikel 21 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 14 december 2017. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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